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DE RECLAM
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuitervveerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken
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Automobiel

Presentatie nieuwbouwplannen

Raadhuisstraat, Kervelseweg, Sterreweg

Dinsdagmorgen, 24 juni, elf uur
was er op het gemeentehuis te
Hengelo Gld een presentatie van
de nieuwbouwplannen Raadhuis-
straat, Kervelseweg, Sterrenweg.
Aanwezig waren de heren Hein
Meurs, wethouder, Leo Wester-
broek, directeur van woningcorpo-
ratie 'De Stiepel' en Arnoo Holle-
man, architectengroep Gelderland
Hein Meurs legde uit, dat de
avond ervoor een bijeenkomst
was geweest met de omwonenden
en dat er die avond wel veel vra-
gen zijn gesteld, maar dat er over
het algemeen positieve reacties
waren. Leo Westerbroek gaf een
overzicht van hoe de plannen tot
stand waren gekomen.

In eerste instantie zocht de Rabo-
bank Graafschap West een plaats
om zijn hoofdkantoor te kunnen
vestigen. Er moest gekozen wor-
den tussen Vorden en Hengelo
Gld. De keus viel op Hengelo Gld.
Hierna werd de Stiepel benaderd
en in overleg met de provincie
werden de eerste plannen ge-
maakt.

Inmiddels kon het hele plan van
de Rabobank in Vorden sneller
worden gerealiseerd, zodat Hen-
gelo Gld als kandidaat afviel. De
Stiepel heeft daarna in samenwer-

king met de gemeente het voor-
touw genomen om toch te realise-
ren waar de Rabobank een eerste
aanzet toe had gegeven: woning-
bouw binnen Hengelo Gld, waarbij
rekening zou worden gehouden,
dat de bibliotheek en de WV, die
beide inmiddels uit hun jas zijn ge-
groeid, ook een nieuw onderko-
men kregen. Er werd een prijs-
vraag uitgeschreven, die gewon-
nen werd door architectengroep
Gelderland. Arnoo Helleman ver-
klaarde aan de hand van een ma-
quette en tekeningen wat de uit-
gangspunten zouden zijn voor de
nieuwbouw. Het hele complex zal
worden gebouwd op het parkeer-
terein van de Rabo-bank,dat ei-
gendom is van de gemeente De
verloren parkeerplaatsen worden
gecompenseerd door een parkeer-
garage voor 31 auto's onder het
gebouw. Het complex is zeer door-

dacht opgebouwd: in feite bestaat
het uit drie gebouwen, met tus-
senruimten, die zo gesitueerd zijn,
dat ze richting kerk wijzen. Het
kleinste gebouw komt aan de
kant van de Kervelseweg, de twee
grotere gebouwen komen tussen
deze en de Rabobank. Er zullen
19 appartementen worden gere-
aliseerd, waarvan er drie in de
verkoop gaan. Het zijn senioren-
woningen, die zo zijn gebouwd,

dat ze ook geschikt zijn voor li-
chamelijk gehandicapten. Boven-
op komen twee penthouses, met
een oppervlakte van 140 vierkan-
te meter.
Deze zullen verkocht worden voor
een prijs van ± f. 700.000,-. Aan
de kant van de Raadhuisstraat
zullen de gebouwen hoger worden

dan aan de achterkant, zodat de
woningen aan de Sterrenweg niet
totaal gehinderd worden in hun
uitzicht. De liften en trappenhui-
zen vormen de ruggengraat van
de gebouwen. De bibliotheek en
de WV is een flinke ruimte toege-
dacht en aan de kant van de Ker-
velseweg is het mogelijk om de
PTT postboxen te plaatsen en is
er ruimte voor een politiepost.
Op de foto van de maquette is te
zien hoe het een en ander er uit
zal gaan zien.
De kosten van het project worden

geraamd op ƒ 10.250.000,-

Aan het eind van de bijeenkomst
vertelde Hein Meurs, dat boven-
staande plannen een onderdeel
vormen van de voornemens tot
een totale herinrichting van het
centrum van Hengelo Gld. Wel
werd er nadrukkelijk op gewezen,
dat karakteristieke panden en
pandjes zoveel mogelijk in dezelf-
de stijl moeten worden gelaten.

Een geslaagde Hengelose

'Fiets de boer op 2001'

De ruim 830 deelnemers lieten
zich niet van de wijs brengen door
het wisselvallige weer van de
dagen ervoor en stapten massaal
afgelopen zaterdag weer op de
fiets. Men fietste veelal door een
bosrijke omgeving, afgewisseld
door de weilanden en graanak-
kers en over kleine paadjes waar
men het bestaan niet van wist.
Onderweg waren verschillende
bedrijven te bezoeken, zoals
onder andere Paardenhouderij
'Stal Sueters', Aannemersbedrijf
'Ruiterkamp', Loon- en grondver-
zetbedrijf 'de Medo', kwekerij 'De
Heesterhof' en het landgoed 'Het

Zelle' met de bosbouw. De ont-
vangst en de rondleidingen waren
prima verzorgd en hier en daar
werd men ook nog getrakteerd
op een hapje en een drankje. De
jaarlijkse pannenkoekenboerderij
was ook weer van de partij, dit-
maal bij de familie Kornegoor. Be-
halve de lekkere pannenkoeken
was hier ook weer van alles te
zien van glassnijwerk tot met
handgemaakte klompen. Dit alles
was onder de muzikale begelei-
ding van de harmonicaspeler en
het Zompenkoor.
Kortom het was weer een ge-
slaagde dag.

H/i/ Mensen iedereen

een fijne vakantie,
M ever t Mee Me ken!

(advertentie)

Vanaf 1 juli zijn we gesloten.

Dat u het jammer vond was
voor ons een teken!

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in

al die jaren en de vele hartverwarmende reacties,

kaarten, bloemen en cadeaus in de weken vóór

en de laatste dag van de sluiting.

En nu is het stil...

Gelukkig kunnen Wij u mededelen dat de

Fa. Sueters Vorden

in onze winkelruimte binnenkort gaat starten met

huishoudelijke artikelen en leuke cadeaus.

Ria, Jan en Netty Besselink

BESSELINK
Elektra • Wassen - Koelen enz.

Verlichting • Huishoud • Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat • Hengelo Gld.
Tel.(0575)461215



dienstmededelingen

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 5 augustus, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 5 augustus, 10.15 uur,

ds. J. ter Avest, Dieren
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 2 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 4 augustus, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 5 augustus, 10.00 uur, Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering
A/PG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

- MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om

11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de
praktijk van de dienstdoende arts); u hoeft hier-
voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te
bevelen voor u komt, eerst te bellen; de arts
kan dan rekening houden met uw komst.

Vrijdag 3 - Zondag 5 augustus:
dr. v/d Beek, tel. 06-53758559, Praktijk Eijkelkamp
Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 6 aug.,dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 7 aug.,dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 461266
- Woensdag 8 aug.,dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 9 aug., dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
Spoednummers Huisartsen
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:
http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:

IKDIENSTEN - MEDISCH - ALGE!

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
"Jentha"
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg
Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
"Janssen van Dijke"
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,
Hummelo & Keppel en Doetinchem.
Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal
Kantoor, tel. (0315) 336333.

ü ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 46 22 79

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:
Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente
Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

ü DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,
tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246

- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 72 5083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur
Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede

gebruikte kleding inleveren op het volgende
adres: Fam. Dinkelman,
Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. K

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen
heeft een aangepaste bezoekregeling.

dienstmededelingen dienstmededelingen

KERKDIENSTEN • MEDISCH

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 12 augustus, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 12 augustus, 10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 12 augustus, 10.00 uur,

mevr. D. Rekswinkel
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 9 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 11 augustus, 19.00 uur,
Woord- en Communieviering

- Zondag 12 augustus, 10.00 uur, Eucharistieviering

l MEDISCH
Vrijdag 10 - Zondag 12 augustus:
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 461262, Koldeweiweg 6
- Maandag 13 aug., dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 14 aug., dr. Eyck, tel. (0575) 461277
- Woensdag 15 aug.,dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 16 aug., dr. Eyck, tel. (0575) 461277

KERKDIENSTEN - MEDISCH

l KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 19 augustus, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Zondag 19 augustus, 10.15 uur,

ds. H. Buitje, Doetinchem
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 16 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (van de R.K. kerk)
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 16 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)
- Zaterdag 18 augustus, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 19 augustus, 10.00 uur, Eucharistieviering

m MEDISCH
Vrijdag 17 - Zondag 19 augustus:
dr. v/d Beek, tel. 06-53758559, Praktijk Eyck
- Maandag 20 aug., dr. Eyck, tel. (0575) 4612 77
- Dinsdag 21 aug., dr. Eyck, tel. (0575) 461277
- Woensdag 22 aug., dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 23 aug., dr. Eyck, tel. (0575) 461277

Wij willen graag iedereen ontzettend bedanken:

familie, vrienden, buren,

de Halftieners, K.M.C. '95, bekenden.

Het was grandioos.

Wim en A n nel i es Coossens

Juli 2001 Keijenborg

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Te koop:

andijvie-, prei- en
boerenkoolplanten

Heuskes, Wuusweg 2,

Toldijk. Tel. (0575)461259

1951 2001

Op donderdag 23 augustus hopen wij met onze kinderen

en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te vieren

R J. Ruften
en

H. W. Rutten-van de Weer

Ter gelegenheid hiervan zal om 13.30 uureen H.mis uit

dankbaarheid worden opgedragen in de parochiekerk

St. Willibrordus te Steenderen.

U bent van harte welkom op onze receptie

van 15.30- 17.30uurinCafé-Restaurant'Den Bremer'

te Toldijk.

Bronkhorsterweg9, 7221 AB Steenderen



Afscheid mevrouw J. EU van

Het Rode Kruis

Demonstratie 'Ponyclub Hengelo Gld' en

hondenvereniging 'deNoordink'

Donderdagavond 19 juli werd

tijdens de ledenvergadering van

Het Rode Kruis, afd. Hengelo

Gld, afscheid genomen van

mevr. J. Eil als voorzitster van

deze groep. Na het officiële ge-

deelte werd door de heer G.

Wentink in het kort weergege-

ven waaraan mevr. Eil de afge-

lopen veertig jaar heeft meege-

werkt.

In 1961 kwam mevr. Eil in het

bestuur van Het Rode Kruis, afd.

Hengelo Gld., in plaats van mevr.

Soest. De afdeling Hengelo Gld

werd in 1956 opgericht door

mevr. Schreuder, met wie mevr.

Eil heeft samengewerkt tot 1981,

waarna zij het voorzitterschap

overnam.

In die jaren zijn er door Het Rode

Kruis afd. Hengelo Gld. vele acti-

viteiten ontwikkeld, zoals mede-

werking aan de kerstmarkt en de

braderie, het opzetten van een af-

deling welfare, collectes, vakan-

tieprojecten met minder validen

en vooral de plasma-avonden in

'Ons Huis', waarvan er zestig zijn

geweest. Jammer genoeg is deze

organisatie overgenomen door

het landelijk bestuur en moet er

voor het geven van bloed naar

Doetinchem worden gereisd.

De heer G. Wentink speldde me-

vrouw Eil het 'klavertje-vier' op.

Namens het hoofdbestuur van Het

Rode Kruis speldde de heer Her-

man Tankink haar de 'vier kruis-

jes' op en overhandigde een oor-

konde.

Mevr. B. v.d. Berg-Wullink zal het

voorzitterschap overnemen.

De heer Chris Lubbers nam tij-

dens dezelfde vergadering af-

scheid als bestuurslid en secreta-

ris. Zijn taak wordt overgenomen

door de heer J. Harmsen.

Met een gezellig samenzijn werd

de bijzondere ledenvergadering af-

gesloten.

Woensdag 18 juli jl. organiseerde

de hondenvereniging 'de Noordink'

en ponyclub Hengelo Gld.in sa-

menwerking met de VW een de-

monstratie. Ondanks de tegenval-

lende weersomstandigheden was

het voor de aanwezige mensen een

avond om van te genieten. De de-

monstratie van de ponyclub werd

perfect uitgevoerd door de leden.

Allereerst de caroussel, dit was

een dressuurproef, die door alle

leden samen uitgevoerd werd.

Daarna het viertal, dit was een

proef die door de volgende vier

leden gereden werd: Maarten

Harmsen, Karin Masselink, Joyce

Mulder en Joyce van Norden. Ze

reden een Z proef, omdat een van

ruiters individueel al Z niveau

start. De vier rijden ook als viertal

wedstrijden, zo werden ze vorig

jaar zomer zesde op de Gelderse

Kampioenschappen. De pas de

deux werd uitgevoerd door Ellen

Hesseling en Edien Houwers.

Beide meisjes zijn sinds een half

jaar lid van de ponyclub en voer-

den de demonstratie zeer correct

en rustig uit.

Tijdens de springdemonstratie

werd er door verschillende deelne-

mers op verschillende hoogtes ge-

sprongen. Door verschillende oefe-

ningen (de cavalletties) kunnen de

pony's rustig wennen aan het

springen. Zes leden van de pony-

club nemen deel aan springwed-

strijden en springen in verschillen-

de klassen, Laura Arntz, Jaqueline

Kuypers, Joyce Mulder, Karin

Masselink, Laura Fielt en Nicole

Kroesen. Nicole met haar pony

Maggie Mac Neal springt al op ni-

veau M. Ze heeft zich geselecteerd

voor deelname aan het Rabo-ta-

lentenplan. De winnaars daarvan

krijgen als beloning les van de be-

kende springruiter Piet Raayma-

kers. 'Bij een ponyclub denk je

vaak aan kleine paardjes, echter

de maximale schofthoogte van een

pony is 1.56m! Ponyclub Hengelo

Gld. is opgericht in 1959, voor-

heen heette de ponyclub 'de Shet-

landruiters'. De vereniging telt

momenteel 36 leden. De leden heb-

ben een eigen pony of verzorgpony

waar ze op rijden. Tot 18 jaar mag

je lid van de ponyclub blijven, in

het jaar dat je achttien wordt mag

je nog met wedstrijden meerijden',

vertelt Henk Harmsen, voorzitter

van de ponyclub.

'Wij vinden het belangrijk dat de

leden leren goed met de dieren om

te gaan en hoe ze te moeten ver-

zorgen, ook worden er weieens

toiletteercursussen gegeven. Ook

de gezelligheid wordt niet verge-

ten. Ieder jaar wordt er b.v een

dropping of oriënteringsrit georga-

niseerd. En niet te vergeten het

Ponykamp!' aldus Henk. Er wordt

door de ponyclub Hengelo Gld

twee maal per week les gegeven,

woensdagavond van 18.00 tot

19.00 uur voor beginners en 19.00

tot 20.00 uur voor gevorderden.

Zaterdagmorgen wordt er van

10.00 tot 12.00 uur in twee maal

twee groepen les gegeven.

Ondanks druilerige weersomstan-

digheden bleven na de demonstra-

tie van de ponyclub de 'hondstrou-

we' mensen kijken naar de demon-

stratie van de hondenvereniging

,de Noordink.' Leden van de ver-

eniging, fokkers van de 'Duitse

Herder' brachten het africhtings-

werk in de praktijk. Het vertrou-

wen tussen baas en hond is een

belangrijke voorwaarde voor het

africhten van de hond. Deze vorm

van hondensport heeft een drietal

hoofdpunten (disciplines) te

weten, speuren, appel en pak-

werk.

Door consequent tweemaal per

week te trainen tracht men de

scherpte van de hond zo intensief

mogelijk te houden. In plaats van

een hond te bestraffen wordt deze

steeds beloond, zodat deze zich

optimaal inzet voor zijn baas of

bazin. De hond mag geen bijtge-

drag vertonen als deze niet be-

dreigd wordt. In een wedstrijd is

het dier een en al actie om de be-

wuste dader in kraag te vatten,

door met zijn volle gewicht aan de

(verpakte) arm te gaan hangen.

In sappig Achterhoeks dialect gaf

hondenkenner bij uitstek Aad

Loonen een overzichtelijk com-

mentaar van al het vak-pak-werk

dat gedemonstreerd werd door de

leden van 'de Noordink'. Samen

met Herman Eskes uit Toldijk

stond hij aan de basis van de hon-

denclub. De club had in het begin

een stuk grond in gebruik van de

familie Lebbink aan de Hesselink-

dijk. In de loop van het nu 23-jarig

bestaan verplaatsen de hondenac-

tiviteiten zich naar een terrein van

de familie Fokkink aan de Zelhem-

seweg (de Muldersfluite).

Met de huidige zeventien leden is

ongeveer het maximaal aantal

leden bereikt, omdat er bij teveel

honden concentratieverlies op-

treedt. Zoals ook bij andere die-

renstamboeken wordt bij het fok-

ken van de Duitse Herder zeer

sterk op de bloedlijnen gelet om zo

de raszuiverheid en kwaliteit te

kunnen garanderen.

De hond moet een sociaal en eer-

lijk gedrag vertonen. Zowel het

fokken als het zoeken naar een

puppie is daardoor een intensieve

en tijdrovende bezigheid.Vanaf een
half jaar worden de honden steeds

getraind en afgericht en zijn dan

op drie en half jarige leeftijd op

volle kracht, om als volleerde pak-

en speurhond op te treden. Voor-

dat men wil beginnen met de af-

richting van een Duitse Herder is

het raadzaam eerst contact op te

nemen met het bestuur van 'de

Noordink' om eventuele teleurstel-

lingen te voorkomen.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Mont de Marsan 15 juli 2001

Afstand 1039 km

Wim Denkers 25 jaar bij Schildersbedrijf Regelink

A.H.J. Peters 1. 3. 4.

R. Koers 2.

Wedvlucht: Morlincourt 14 juli 2001

Aantal duiven: 197, afstand 355 km

R.H. Kamperman

L. te Stroet

Wedvlucht: Lommel 14 juli 2001

Aantal duiven: 631, afstand 112 km

1. 2. 7. 8. 9.

3. 4. 5. 6. 10.

C. te Stroet

G. Kempers

A.H. Kamperman

A.H.J. Peters

R. Koers

B. te Stroet

A. Luesink

1. 9.

2. 6.

3.

4.

5.

7.
8.

10.

Toen in 1976 bij Schildersbedrijf

Regelink een schildersleerling

werd gevraagd, leek het Win

Denkers wel wat. Hij was net van

school af en dan kon hij meteen

aan de slag. Zo gezegd, zo ge-

daan: Wim solliciteerde bij Rege-

link en werd meteen aangeno-

men. Het werk en de mensen bin-

nen het bedrijf bevielen hem zo

goed, dat hij er altijd is gebleven.

Met plezier is hij altijd naar zijn

werk gegaan en toen in 1997

Reint Regelink zich uit de zaak

terugtrok, is hij samen met Her-

bert Regelink en Bertus te Slaa

in de directie gekomen. Alle jaren

fijn samengewerkt, altijd goed ge-

mutst, heel sportief, zo is Wim.

Om Wim te laten voelen, dat het

zeer gewaardeerd wordt wat hij

de afgelopen 25 jaar heeft ge-

daan, wordt hem door de zaak

een flink feest aangeboden. We

wensen Wim en Regelinks schil-

derbedrij f een fijn feest toe.
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Kuip
Bloemen

Groente en Fruit
Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

zoete pruimen

2 kilo 3.5O

2 grote kroppen s/a

1.95

Aanbiedingen van de week

Kip cordon bleu 5 stuks ƒ 10.-

Huzarensalade soo gram ƒ 3,98

Bacon lOOgram ƒ2,98

Wij si/n wegens vakantie

gesloten van 13 augustus

t/m l september

Maandag 3 september staan

wij weer voor u klaar.

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Wij zijn met vakantie van
maandag 6 augustus t/m
maandag 20 augustus.

Dinsdag 21 augustus zijn
wij weer geopend.

S C H O O N H E I D S S A L O N

Julianalaan 2, Hengelo Gld.

Tel. (0575)4651 45

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van maandag 6 augustus
t/m vrijdag 24 augustus.

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Bezorger
gevraagd

voor de

Telegraaf
voor

ochtend-
krantenwijk

Inlichtingen:

Prunustr. 17

(0575) 46 25 36

Vakantiemededeling!

In verband met de zomervakantie,

houd ik samen met mijn gezin

vakantie van 6 t/m 31 augustus.

Op 3 september begin ik weer

met de voetverzorging op afspraak.

Met vriendelijke voetengroeten,

Hennie Offenberg uw voetverzorgster/pedicure

Branderhorstweg 3, Keijenborg

Tel. (0575)463435

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575)46 20 15 • E-mail: siriu5@dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Alles voor in de weck!

Flessen-weck origineel
o.a. 1,5 liter, 6 stuks (doos)

van 16,95 voor 9,95

Verder:
Sapketels

Inmaakketels gas/electrisch
Thermometers

Ringen
Deksels

Bonenmolens

Te veel om op te noemen!

Dit alles op één adres te verkrijgen.

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 60.

Waters t TM 14
7001 HU Doet nu hem

Telefoon (0.114).14 48.W
Fax (0314) 37 85 81

Maandmenu Augustus
tonijnschelpje

" of
runderbouitton

h il •/>- tnhpuntji •<; stroganoft

of

of
niet bonbon

ƒ31,50

Iedere zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: u>u>w.cafe-jansen.nl

Net iets gezelliger!

De vrijwilligers van de

Wereldwinkel
wensen iedereen een

prettige vakantie

(wij gaan met vakantie van
14 t/m 18 augustus,

de winkel is dan gesloten)

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo G\d. - rel (O575) 46 17 60

BOERDERIJ IJS
OOK VOOR

30ERDER1J VLA & YOGHURT

ELKE DAG VANAF 13.OO UUR
TERRAS GEOPEND

Vrijdagmiddag op de markt in Hengelo Gld.

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

V.O.F. Klomp«nf»

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0575 )463030 /462548

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelondswinkel'
Kwallitcitsklompen,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding
regenkleding, souvenirs

Mijd voordeel!

«uSMAN
I G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 2619

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo {Gld.)

Tel. 0575 - 464064
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Camping 'Kom-es-an' in Hengelo Gld.

De nieuwe eigenaren: Wirn en Marja Wolfs temidden van de vrijwilligers en kinderen

Vanaf Kerstmis vorig jaar zijn er

bij camping 'Kom-es-an' nieuwe

eigenaren: Wim en Marja Wolfs.

Hoewel 'Kom-es-an' een gerenom-

meerde camping was, is het heel

plezierig, dat er weer vers bloed

in is gepompt.

Marja en Wim zijn vol enthousias-

me begonnen om er een echte fa-

milie-camping van te maken Hun

eerste grote karwei was het ver-

nieuwen van de toiletgebouwen.

Dat is nu voor elkaar en het ziet

er allemaal piekfijn uit. Hierna

wordt de basis gelegd voor het

verzwaren van de stroomvoorzie-

ning. Beiden zijn vast van plan

om 'Kom-es-an' te maken tot een

model-camping, waar de gasten

zich thuis voelen en waar de kin-

deren ook aan hun trekken

komen. Daarom is er op initiatief

van de camping-ouders een ruim-

te verbouwd tot recreatieruimte,

waar de kinderen zich vooral bij

slecht weer uitstekend kunnen

vermaken. Ze kunnen er kleien,

knutselen, bouwen en ook naar

video-films kijken. De ruimte

heeft ook een officiële naam ge-

kregen: 'Het Kootershuus'. Voor

deze naam is geen uitleg nodig.Bij

mooi weer kunnen de kinderen

natuurlijk in het zwembad te-

recht. Om 'Kom-es-an' nog meer

op de kaart te zetten worden er

allerlei activiteiten gestimuleerd

en is er een goede samenwerking

met E.M.M, en VW. Hieruit is

een evenement naar voren geko-

men, dat op 8 augustus zal wor-

den gehouden. Onder leiding van

E.M.M, wordt er die dag vogel-

schieten georganiseerd, waaraan

toeristen uit de Achterhoek kun-

nen meedoen. Dit vogelschieten is

niet voor de Hengeloërs, want die

hebben hun feest al gehad tijdens

de kermis. Tijdens het vogelschie-

ten zal het koningspaar Marty en

Gré Joly aanwezig zijn en de eer-

ste schoten zullen worden gelost

door de burgemeester of een van

de wethouders en de heer Atema,

voorzitter van de VW. Op dezelf-

de dag wordt door 'In Stap en

Draf' ringsteken verzorgd en wor-

den er huifkartochten gehouden.

Uiteraard gebeurt dit allemaal op

het terrein van 'Kom-es-an'. De

aanwezige geluidsinstallatie zal

worden verzorgd door de Hamove

op initiatief van de VW.

Inschrijvingen voor het vogel-

schieten kunnen tot 7 augustus

18.00 uur worden gedaan op tele-

foonnummer (0575) 46 72 42 en

de minimumleeftijd daarvoor is

18 jaar. Er wordt namelijk met

scherp geschoten. E.M.M, heeft

hiervoor prijzen beschikbaar ge-

steld. De leiding van 'Kom-es-an'

en iedereen, die meedoet aan de

organisatie, hoopt dat het weer

zal meewerken en de belangstel-

ling groot zal zijn, zodat dit eve-

nement een vast onderdeel kan

worden van het jaarprogamma.

Wim en Marja, veel succes!

Kruidenazijn maken en even

uitrusten tijdens de 'Zomerfeesten'
in 'Kruidentuin 't Zunnehöfken'

Tijdens de eerste dag van de Zel-

hemde Zomerfeesten wisten de

werkgroepleden van kruidentuin 't

Zunnehöfken een heleboel brade-

riegangers te interesseren voor

een bezoekje aan de tuin. Men kon

hier een eigen fles kruidenazijn

vullen tegen een kleine vergoeding

en/of genieten van een kopje krui-

denthee of een glaasje eigenge-

maakt bowl uit 'Grootmoederstijd'.

De kruidenquiz voor de kinderen

was evenals voorgaande jaren

weer een succes.

Vandaar dat ook op de tweede

braderiedag van zaterdag 4 augus-

tus de tuin wederom geopend is

tussen 14.00 en 18.00 uur. De

werkgroep informeert u ook dan

weer over de meer dan 150 kruid-

achtige planten. Een souvenir

(made in Zelhem). Kenners weten

dat het een heerlijke dressing ople-

vert voor onder andere sla.

De tuin is via een korte wandeling

richting Hummeloseweg naast het

NPB-gebouw en de Rabobank be-

reikbaar.

Rondom Steenderen op

zondag 12 augustus a.s.
Rondom Steenderen houdt 12 au-

gustus weer haar jaarlijkse toer-

tocht Rondom Steenderen. Voor

het eerst zal ook een gezinstocht

van ongeveer 25 km uitgezet wor-

den. De afstanden die gefietst kun-

nen worden zijn 25, 40, 60 en 100

km. De tocht van 25 km zal de

deelnemers van Bronkhorst via

Baak, Vierakker, Wichmond, Baak

weer terug naar Steenderen lei-

den, de 40 km tocht maakt een lus

via Vorden. De 60 km tocht maakt

een lus via Vorden , Kranenburg

richting Lochem en dan via Vorden

weer terug naar Steenderen. De

100 km route zal voor een deel ge-

lijk zijn aan de andere routes,

maar heeft een extra lus die de

fietsers zal leiden naar de mooiste

plekjes van Ruurlo, Lochem, Laren

en Almen. Er kan gestart worden

bij café-restaurant 'De Engel' aan

de Dr. Ariënssstraat in Steende-

ren, tussen 8.00 en 10.00 uur voor

de 60 en 100 km en tussen 9.00

uur en 11.00 uur voor de tocht van

40 km. Voor de gezinstocht van 25

km kan er vanaf 13.30 tot 14.30

uur gestart worden. Voor meer in-

formatie kunt u bellen met Wim

Reintjes, telefoon (0575) 45 12 56.

Prijswinnaars Ruiterkamp
tijdens de fietstocht van 21 juli

Bij het aannemerbedrijf Ruiter-

kamp waren door het raden van

twaalf verschillende houtsoorten

twee horloges te winnen.

De gelukkige winnaars waren

Maik Halfman uit Ruurlo en Wil-

bert Harmsen uit Hengelo Gld.

Teamspirit bij Herwers
Herwers Autobedrijven loopt marathon van New York

Ongeveer een jaar geleden dacht

Jos Herwers weer aan de mara-

thon van New York, waar hij in

1990 met negen mensen van zijn

zaak aan had meegedaan. Destijds

werd hij op het idee gebracht door

Bennie Jolink van Normaal, die

met veel bravour beweerde dat hij

de marathon op klompen zou

lopen. Het idee om mee te doen,

was zo gek nog niet, vond Jos Her-

wers. Bij Jos groeide het idee de

marathon dit jaar met zijn mede-

werkers opnieuw te lopen. Hij pol-

ste zijn medewerkers en de reac-

ties waren overdonderend. Het en-

thousiasme om mee te doen was

groot en Jos zette de zaken op

poten. De startbewijzen werden

besteld, de reis werd geregeld en

men begon met een gezamenlijke

trainingen onder begeleiding van

Gerard Schepers, trainer bij atle-

tiekvereniging ARGO te Doetin-

chem. Maar liefst 41 mensen van

de Herwers bedrijven doen mee en

zijn nu volop in training. Vooral

voor deze grote afstand (42 km en

195 meter) moet je heel, heel veel

trainen. Belangrijk is dan ook niet

te hard van te stapel lopen, maar

wel 3 tot 4 keer per week.

Het lopen maakt je niet vermoeid,

maar het geeft je energie. Na het

lopen voel je je goed, dan kun je de

hele wereld aan. Dit is de ervaring

van de mede werkers. Naast het

lopen, dat goed is voor lichaam en

geest, ontstaat er een 'wij' gevoel,

kennen we saamhorigheid ofwel

'teamspirit'. Tijdens en na het

lopen wordt met elkaar gespro-

ken. Zo leer je elkaar op een ande-

re manier kennen en zeker ook

waarderen.

Op zondag 4 november is het dan

zover. Dan is de start van de ma-

rathon, een gebeuren, dat een ge-

weldige indruk op de mensen

maakt. De eerste 32 km moet je

lopen, maar de laatste 10 km en

195 meter word je als het ware

gedragen door het publiek !!!

Jos Herwers is er van overtuigd,

dat dit spektakel heel positief

doorwerkt naar de Herwers auto-

bedrijven. De werknemers die niet

mee kunnen doen, zijn uiteraard

grote supporters. Ook de klanten

van Herwers autobedrijven zullen

het een en ander gaan merken van

de komende marathon door aan-

trekkelijke acties op de verschil-

lende Nissan modellen.
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Hengelo Gld.

Woensdag l augustus:

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. 'Dijenborghs Hof',

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5,-

Vrijdag 3 augustus:

- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 4 augustus:

- 'Fietstocht'

een tocht van ca. 40 km.

Hotel Restaurant Leemreis,

Spalstraat 40.

Aanvang 10.00 uur.

Woensdag 8 augustus:

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. 'Dijenborghs Hof',

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5,-

- 'Schuttersfeest'.

Schuttersfeest speciaal voor

toeristen Camping 'kom-es-ari

Aanvang 14.00 uur.

VW-agenda

Vrijdag 10 augustus:

- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Woensdag 15 augustus:

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. 'Dijenborghs Hof',

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5,-

Vrijdag 17 augustus:

- 'Touwtrektoernooi'

Wichmondseweg 41a,

Aanvang 19.30 uur.

- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 18 augustus:

- 'Paardenkeuring New Forest

Pony' De Hietmaat,

Zelhemseweg 13a.

Aanvang 9.00 uur.

- 'Fietstocht'

Partycentrum Langeler,

Aanvang 10.00 uur.

Keijenborg

Donderdag 2 augustus:

- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km

Booltinkplein,

Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ 1,-

Donderdag 16 augustus:

- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km

Booltinkplein,

Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ 1,-

Dinsdag 21 t/m

vrijdag 24 augustus:

- 'Avondmotorvierdaagse'

Inschrijving is elke avond

mogelijk tussen 17.45 en

19.00 uur bij café Evers,

Keijenborgseweg 27 Velswijk.

Aanvang 17.45 uur. Prijs ƒ 25,

Dagblad De Gelderlander zoekt
voor de bezorging van de krant

bezorgers m/v

Hengelo

m

De werkzaamheden:
• het bezorgen van de krant van

maandag t/m zaterdagvóór 07.00 uur.
De verdiensten:
• aantrekkelijke vergoeding per 4 weken
• gratis abonnement op een tijdschrift
• gratis abonnement op De Gelderlander
• gratis regenpak
• deelname aan het Moneymaker Spaarplan:

sparen voor leuke cadeaus
• herfst en wintertoeslag
• aantrekkelijke startpremie:

na 3 maanden gratis mobiele telefoon!
De werktijden:
• maandag t/m zaterdag

± 1 uur per dag (vóór 07.00 uur)
Zowel jongeren als volwassenen
zijn van harte welkom!
Minimum leeftijd 15 jaar
Informatie:
Voor informatie belt u:
De Gelderlander, tel. 024 -365 06 54
U kunt ook E-mailen naar:
distributie@gelderlander.nl
en kijk op onze internetsite:
www.moneymakers.gelderlander.nl

^ de Gelderlander

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

Boxspring
stuntverkoop

Alle Boxspring showroommodel-

len moeten plaats maken voor de

nieuwe kollektie. Daarom totale

opruiming boxspring bedden.

Het beste slaapcomiort met de

hooaste korting!!!

Ruime keuze in design modellen

van bekende ontwerpers.

15 SHOWROOMMODELLEN
NU MET EXTRA VEEL KORTING!

Op de normale kollektie boxspring-
bedden verlenen wij tijdens deze

uitverkoop 10% korting*
Gratis bezorgen en
montage
Volledige garantie
Opslag voor latere
levering mogelijk
Deskundig advies

geldig t/m 31 aug. 2001

morgana
l • .

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard,
Ind. terrein Wijnbergen 0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600

Wij zijn met vakantie.

Maandag 13 augustus
staan wij weer voor u klaar.

drukker i j

U i t e r w e e r d

NQR&4M

SUPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001
VEUHVERKDOP: *Toldiek: slager

Aalderink, café Den Brèmer,
Floplmus. *Steend'ren: café De
Zeuven Steene. *Boak: café De
Bierkaai, rZellem:
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L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

PRIVÉ-GEBI VANAF 2001

Alarmnummer Politie
- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een

politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt
via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau
Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode donderdag 19 juli t/m maandag 23 juli 2001

Donderdag 19 juli

- Een inwoonster van Zelhem
kwam 's morgens aan het bu-
reau aangifte doen van diefstal
van haar auto. Ze had de auto,
een rode Opel Corsa, gepar-
keerd aan de Bleek op dinsdag
17 juli omstreeks 22.00 uur en
ontdekte vanochtend dat haar
auto was gestolen.

Vrijdag 20 juli

- Op de Nijverheidsweg in Zel-
hem fietste een 5 jarig jongetje
vanuit de een uitrit plotseling
de rijbaan op en kon een nade-
rende automobilist het kind he-
laas niet meer ontwijken. Het
jongetje werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

- Een automobiliste botste op de
Hummeloseweg in Zelhem tegen
een stilstaande bedrijfswagen,
die daar aan het lossen was. De
bestuurster verklaarde dat ze
door de regen slecht zicht had
en de bus niet had gezien. Bij
deze aanrijding ontstond aan
beide voertuigen schade en er
raakte niemand gewond.

- In Hengelo vonden 's nachts
aan de Hofstraat, Ouweleen,
Hoge Es en het Karspel auto-
inbraken plaats.
Bij deze inbraken zijn onder an-
dere aantal autoradio's, ge-
reedschappen, overige geluids-
apparatuur, cd's en waardepa-
pieren buit gemaakt. Zowel
van de daders als de buit ont-
breekt nog ieder spoor.

Zaterdag 21 juli

- 's Morgens reed een busje met
aanhanger over de Halseweg in
Halle, komende uit de richting

van Zelhem. Op het moment
dat de bestuurder over de ver-
keersdrempel reed, schoot de
aanhangwagen los. Hierbij
kwam de aanhangwagen tegen

een stenen poer tot stilstand.
- Aan de Bergstraat in Zelhem

werd 's avonds een grijze he-
renfiets van een bezoeker van
de braderie ontvreemd.

- In de nacht werd aan de Kruis-
bergseweg in Zelhem een grijze
damesfiets van het erf gesto-
len.

Maandag 23 juli

- In Zelhem vond 's morgens op
de kruising Kruisbergseweg
met de Schooltinkweg een aan-
rijding plaats, doordat één van
de bestuurders geen voorrang
verleende. Aan beide personen-
auto's ontstond materiële scha-
de.

- 's Morgens op de Ruurloseweg
te Zelhem stak plotseling een
ree de rijbaan over en een na-
derende automobilist kon een
aanrijding met het dier helaas
niet meer voorkomen.

- Op de Zelhemseweg in Hummelo
vond 's morgens een eenzijdig
ongeval plaats. Een motorrijder
is uit de bocht gevlogen en bot-
ste hierdoor tegen een omhei-
ning. De motorrijder raakte
hierbij gewond en is per ambu-
lance naar het ziekenhuis ge-
bracht.

- Aan de Raadhuisstraat in Hen-
gelo werd een bromfiets van
het merk Puch aangetroffen.
Deze bromfiets was eerder op
vrijdag 20 juli aan de Spal-
straat tussen 22.00- 23.00 uur
samen met een bruine heren-
fiets Puch gestolen.

Saskia Visscher.

De correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

is ook twee weken
met vakantie!

De wetgever heeft bepaald dat met ingang van l januari 2001 ook
voor alle bestelauto's van een onderneming een bijtelling voor
privé-gebruik dient plaats te vinden. De regeling geldt voor onder-
nemers en werknemers aan wie een auto van een onderneming ter
beschikking is gesteld.Alleen voor auto's die door aard en inrich-
ting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor zakelijk
gebruik geldt de nieuwe regeling niet. Maar als een (bestel)auto
voorzien is van twee of meer voorstoelen (of een voorbank), dan
moet de nieuwe regeling in principe al worden toegepast.
Tot en met 31 december 2000 gold deze zogenaamde autokostenfic-
tie slechts voor personenauto's van een onderneming.

De hoofdregel van de nieuwe wet-
telijke regeling luidt: indien aan
de belastingplichtige ook voor
privé-doeleinden een auto van een
onderneming ter beschikking
staat, dan bedraagt de bijtelling
voor privé-gebruik 25% van de
waarde van de auto. De wetgever
gaat er van uit dat de auto ook
voor privé-doeleinden ter beschik-
king staat, tenzij blijkt dat de
auto op jaarbasis niet meer dan
500 kilometer voor privé-doelein-
den wordt gebruikt. De bewijslast
rust dus op de belastingplichtige.
De waarde van de auto is de ca-
taloguswaarde (nieuwprijs inclu-
sief BTW, eventuele BPM en de-
waarde van de belangrijke acces-
soires).

Voor auto's ouder dan 15 jaar
geldt de waarde in het econo-
misch verkeer.

Indien een bestelauto meer dan
500 kilometer maar minder dan
4.000 kilometer voor privé-doel-
einden wordt gebruikt dan mag
een vereenvoudigde kilometerad-
ministratie worden bijgehouden.;
dit houdt in dat de belastingplich-
tige alleen de privé-ritten hoeft te
registreren.
Let op: er vindt in dit geval wel
een bijtelling plaats (15% van de
waarde)!

Alleen als een belastingplichtige
een sluitende kilometeradminis-
tratie bijhoudt, waar uit blijkt

dat de auto niet meer dan 500 ki-
lometer voor privé-doeleinden

wordt gebruikt, dan vindt er
zeker géén bijtelling plaats.

Bij andere vormen van tegenbe-
wijs verdient het aanbeveling om
de situatie aan de fiscus voor te
leggen om er zeker van te zijn dat
géén bijtelling plaatsvindt. Ande-
re vormen van tegenbewijs zijn:
- aantonen dat de auto door

aard en inrichting uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend ge-
schikt is voor zakelijk gebruik

(bijvoorbeeld: de bekleding van
de passagiersstoel in een be-
stelauto is met vet besmeurd
én de belastingplichtige heeft

in privé ook nog een auto).
- in het arbeidscontract een be-

paling op (laten) nemen dat de
auto niet voor privé-doeleinden
gebruikt mag worden. Aan
deze bepaling moet de werkge-
ver aantoonbaar de hand hou-
den.

Daarnaast heeft de werknemer
in privé ook nog een auto.

- black-box-rapportage.

Kort samengevat:

Aantal privé-kilometers

tot en met 500
501 tot en met 4.000
4.001 tot en met 7.000
meer dan 7.000

Bijtelling (in percentage)
van de waarde
O
15
20

25

Tegenbewijs door belastingplichtige

sluitende kilometeradministratie
vereenvoudigde kilometeradministratie *
sluitende kilometeradministratie
geen

* niet toegestaan voor personenauto's.

Deze column werd verzorgd door accountantskantoor Th.J. Sloot BV.

Afscheid Annelien v.d. Kamp
Vrijdag 13 juli jl. was het even
schrikken voor Herman Vrielink,
directeur van de Chr. Basisschool
in Bekveld.
Op die dag hoorde hij definitief,
dat een van de leerkrachten van
zijn school was benoemd in de
functie van adjunct-directeur aan
de school Overstegen in Doetin-
chem. De school waar zijzelf als
kind naartoe was gegaan, waar
ze stage heeft gelopen en waar ze
nu al haar krachten en talenten
zal inzetten.
Annelien v.d. Kamp heeft zeven-
tien jaar op school Bekveld ge-
werkt en daar alle functies ver-
vuld die er te vervullen waren.
Begonnen als kleuterjuf, daarna
leerkracht in de middenbouw,
waarnemend directeur, A.C-er,
voorzitter M.R., contactpersoon
O.R. Hoewel iedereen in Bekveld
haar de positie in Overstegen van
harte gunt, zal ze enorm gemist
worden. Niet alleen als leer-
kracht bij de kinderen, maar
vooral door haar warme belang-
stelling en interesses.

Hoewel het kort dag was om iets
te organiseren, is men erin ge-

Juf Annelien temidden van de kinderen op de versierde wagen

slaagd om toch nog een feestelijk

programma op te zetten als af-
scheid. Juf Annelien werd donder-
dag 19 juli jl. in de stromende
regen (maar daar trokken kinde-
ren, noch Juf zich iets van aan!)
met een versierde wagen van
haar huis opgehaald. Eenmaal op
school konden er spelletjes wor-
den gedaan en was er iets te
snoepen en te drinken. Daarna
werd er een lied voor haar gezon-

gen, waaruit bleek, dat ook de
kinderen Juf het allerbeste toe-
wensten, maar haar liever in Bek-
veld hadden gehouden. Ondanks
de korte voorbereidingstijd waren
er toch nog veel mensen op de af-
scheidsreceptie aanwezig om An-
nelien gedag te zeggen en haar
alle goeds toe te wensen bij haar
werk op Overstegen.
'De Reclame' sluit zich graag bij
deze wensen aan!
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'Gebruikt' een auto kopen:
mag het een pk-tje méér zijn?
Heerlijk is het: een andere auto kopen. Kij-

ken en vergelijken, advertenties nalezen,

telefoontjes plegen en uiteindelijk in de

showroom tot een vergelijk komen. Het

hele gezin kijkt uit naar de dag dat de

'nieuwe' auto opgehaald kan worden.

De keuze van de auto is afhankelijk van een

aantal zaken. Zoals het beschikbare budget

en de waarde van de eventuele inruilauto

maar ook de persoonlijke voorkeur voor een

bepaald merk (of de goede herinneringen

hieraan). Ook het aantal personen dat zich

regelmatig en tegelijk met de auto wil ver-

plaatsen is van belang. Tenslotte speelt een

rol of met de auto een aanhanger of cara-

van moet worden getrokken. Van het aan-

tal te verrijden kilometers per jaar hangt

de keuze af: benzine, diesel of gas.

Méér auto

Zeker tijdens een lange vakantierit speelt

het comfort van een auto een belangrijke

rol. Eén zaak is echter nog belangrijker:

dag in, dag uit. En dat is de betrouwbaar-

heid. Bij aanschaf van een nieuwe auto loop

je als het om de auto gaat geen enkel risi-

co. De importeur van het automerk geeft

garantie (een bepaalde periode of een aan-

tal kilometers) en als zich onverhoopt toch

een probleem voordoet, dan is dat de zorg

van de dealer en de importeur.

Hoeveel groter echter zijn de risico's bij een

gebruikte auto? Het antwoord is voor een

enkeling wellicht toch verrassend: de risi-

co's zijn nauwelijks groter! Dat wil zeggen

als het om en auto gaat die is voorzien van

de BOVAG-Garantiepas. Wie goed kijkt

naar dit garantiebewijs - dat bij BOVAG

aangesloten autobedrijven bij een gebruikte

auto met een aankoopbedrag vanaf

ƒ 7.500,- (€ 3403,35) afgeven - zal bemer-

ken dat de zekerheid bij een gebruikte auto

nauwelijks onderdoet door die bij een nieu-

we auto. De BOVAG-Garantie is bovendien

sinds l juni jongstleden verlengd van mini-

maal drie naar zes maanden. Intussen rijdt

u als koper van een occasion wel in een

auto 'waar de kop van af' is. Dat betekent

in een paar woorden: méér auto voor min-

der geld. Meer auto kan bijvoorbeeld bete-

kenen: een grotere auto met zwaardere

motor, die gemakkelijker een caravan kan

trekken. Dikwijls is een (soms dure) trek-

haak al geplaatst op een gebruikte auto.

Juist met het oog op de vakantie iets om re-

kening mee te houden! Natuurlijk met het

oog op de vakantie iets om rekening mee te

houden! Natuurlijk biedt de aanschaf van

een gebruikte auto niet louter voordelen.

Zo zal een gebruikte auto eerder toe zijn

aan vervanging van bepaalde onderdelen

als gevolg van normaal onderhoud. Denk

daarbij bijvoorbeeld aan de banden of de

distributieriem. Als het om een zwaardere

auto gaat moet onder meer rekening wor-

den gehouden met een hoger brandstof ge-

bruik en een duurdere verzekeringspremie.

Veilig

Zwaardere en sterkere auto's zijn over het

algemeen duurder dan hun lichtere soortge-

noten. Als dat gewicht en die trekkracht

wenselijk zijn vormt een jonge gebruikte

wagen vaak het 'Ei van Columbus'. de

koper blijft binnen het gelimiteerde budget

en er staat toch een auto voor de deur die

aan de (veüigheids)eisen voldoet. Volgens

de ANWB is er sprake van een veilige com-

binatie auto-caravan als de 70-procentregel

klopt.

De rekensom is eenvoudig: de beladen cara-

van mag maximaal 70 procent wegen van

de beladen auto met de inzittenden. Reken

maar mee: een auto van 1050 kg weegt

met passagiers en bagage ongeveer 1350

kg. De reisklare caravan mag dan in principe niet meer wegen dan 70%

van 1350 kg, dus 950 kg. Overigens staat deze regel los van het maximum

trekgewicht dat de autofabrikant voor de trekauto opgeeft. Die eventuele

beperking gaat vanzelfsprekend vóór! Het autobedrijf kan het maximum

aanhangergewicht van de beoogde auto zo in de gebruiksaanwijzing vin-

den.

Toegegeven: de 70-procentregel is aan de erg veilige kant. Voor iemand die

alleen in Nederland twee keer per jaar van en naar een camping rijdt mag

hier best iets overheen gaan. Waarom zou je het hele jaar in een zwaarde-

re, dus duurdere auto rijden voor die vier ritjes over vlakke wegen? Met

een iets lichtere auto en rustig rijdend moet dat ook lukken. Het maximum

aanhangergewicht (geremd en ongeremd) staat op het (nieuwe) kenteken-

bewijs dat bij elke auto hoort. Let er tevens op dat een rijbewijs B (zonder

E) enige beperkingen kent als het gaat om het rijden in een auto met aan-

hanger.

Bannmkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62 Fax (0575) 46 10 94

VWVento 2.0 GL, 1997 ƒ 18.750,-

OpelAstra 1.6 stationcar, 1998 ƒ 2/.500,-

FordMondeo /.8TD, /996 ƒ /4.750,-

Ford Sierra automaat 2.0, / 992 ƒ 6.000,-

VWPolo 1.4,1997 ƒ 17.000,-

Opel Corso 1.2, 1995 ƒ l I.2SO,-

Nissan Micra automaat, 1993 ƒ 9.750,-

N/ssan Sunny stat/on, ƒ 989 ƒ 4.250,-

VWGolf 1.6, 1989 ƒ3.750,-

VWJetta 1.6, 1992 ƒ 5.750,-

Renau/t Laguna RT ƒ.8, /994 ƒ / ƒ.750,-

Nissan Primera 2.0 LX, 1994 ƒ l ƒ.250,-

Peugeot Partner I.9D, 2000 ƒ 17.500,-

OpelAstra 1.6, I6V sport, 1999 ƒ 28.500,-

Mazda 626, ƒ.8 GLX, ƒ994 ƒ ƒ ƒ.250,-

C/troën AX 1 . 1 , 1 9 9 1 ƒ 2.500,-

Opel Corso ƒ.2 HB, ƒ990 ƒ 2.500,-

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Hyundai Atos - blauw, 03-7999, ƒ 75.950,-

Opel Astra - Station, 1.6 Sport, rood, 12-1995, f 16.500,-

Nissan Primera - 1 . 6 1 6 V , blauw, Sedan, 05-1997, f 26.250,-

Nissan Sunny - wit, 1.6 Sedan, 06-1991, f 6.250,-

MitSUbishi Colt - 7.3 C/./, groen, 09-7998, ƒ 77.500,-

Nissan Almera - 7.6, Airco, Trekhaak, rood, 08-1998, f 25.500,-

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen
Tel. (05 75) 45 19 74-Fax (05 75) 45 11 89

Toyota Corolla -1.6 Xli LB Comf., rood, 10-1992, f 11.750,

Ford Escort -1.6 CL 16 kl., rood, 02-1993, f 9.950,-

Peugeot Partner - Diesel, grijs kent, wit, 03-1997, f 17.950,-

Nissan Sunny -1.6 Wagon rood 11-1991, f 5.950,-

Opel Sintra - 2.2 as, lm velgen, grijs, 09-1997, f 39.950,-

Fiat Seicento - 900 Spi, blauw, 08-1998, f 13.950,-

ook verkoop van
nieuwe auto's

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Opel Astra -1.6i, 5-drs 1996

Opel Astra-1.4i , 3-drs 1996

Opel Vectra -1.6, 16V, Sedan, 5-drs 1995

Nissan Micra-1.2, 3-drs Mare 1992

Nissan Sunny-1.4, 4-drs 1989

VW Gol f -1 .3 , 3-drs 1986

Toyota Corolla -1.3i, 3-drs 1997

Toyota Corolla -1.6, 5-drs 1989

Honda Civic Shuttle -1.516V, 5-drs 1989

Suzuki Vitara-1.6, Jeep 1990

Bovag-lid Bovag garantie

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel. (0575)441621
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